
. J ' ,, 

aard 
de groot- leuvense stadskrant (./61:U/ 
de,cember 1978 jaargang 2, nr 1 maandelijks V.O. C.UK MOîMANS BfiOINE:VELD 1'iió oZóO KBS$6L·L0 

DfflDRT UERHIEZIDliED 
BElRDliRIJH ZIJD 

Het algemeen stemrecht is lauge tijd é~n 
van de belangrijk~te eisen van de arbei 
dersbeweging geweest in de scrijê om de 
politieke macnt. Deze strijd is erg hard 
geweest. Herinneren we ons de werkstaking 
van 18 '!p11il 1902, waarbij te Leuven 6 
doden en Eien~allen gewonden vielen. 

E'en goed · ,rt eeuw later blijkt yit 
een opin dat 60 % van de bevo I> 
k4ng teg zd ngen op dit ogenblik 
is. 

Er loopt dus duidelijk wat mis met onze 
parlementaire demokratie. 

We hebben wel het recht gekregen om een 
bolletje rood te maken maar wat betekent 
dat? We kiezen wel vertegenwoordigers 
maar wat doen die voor ons? Het Dijle 
l?aard ging eens in de parlementaire pape 
rassen snuffelen om hier een antwoord op 
te krijgen. We gingen ook ons licht opste 
ken bij Edi Clij s tera, die beroepshalve 
de p,01itiekers en de poli ë!Î.ek bestudeert. 

Lm, VEROf.FI P. 6 Et'\ 'i'. 

krijgt groot- leuven 
ook een salil1- affaire 1 

~ ~~ 0W 
fü]lf ~MlmG;J~ g 

Oredaktioneel : 
de nog steeds verenigde Oijlepaarden 
beginnen - ov,ertuigder dan ooit - 
aan hun twepde jaargang 

o·gemeentenpraat 
zuigelingenraadpleg,ing in de gemee·nte- 
raad ..• 7 'P 2 

Owijknieuws 
- blijft de H.Hartwijk het verloren 

schaap van Leuven ? 
- in het hartje van de stad, tussen het 

damiaanplein en de naamsestraat, 
ligt- de ramberg . . . voor hoelang nog ? 

- wat met het rietenspark in Wijgmaal ? p 3 

□het woonerf vanop de schoolbanken 

□ 11-1 1-11 , een relatief sukses 

□swingende dijlepaard 
"We vliegen der in" : een artiest moet 
'je niet lastig vanen met moeiH.j,ke 
voorden, die wil a Ll e'en maar muziek 
maken Big Bil~. P 1 

□kantwerk: en dan is er koffie •.• 

Deen poe mostaard met het dijlepaard p J; 

Ode verkie.zingen ... 
wat doen onze politiekers in 811Ussel? p 6/7 

□krijgt groot Leuven ook een Salik-affaire? 
Afdankingen, sluitingen, onder de naam 
van reorganisatie? p 8 

Dopen staldeur p 9 

Dopen brief aan het stadsbestuur van de 
Leuvens e fie,tspadenwei;kgroep p 10 

ëhe r•ull'l"iek : Scho'llaert 
1.jd is u,kgebroken,, de school 

Î!s net worstelperk, •• " · p ll 

dka1ender p 12 

In Heverlee draait nog een tekstielfabrick 
ske. Draaien .is veel gezegd, want het bolt: 
steeds maar trager. De tekstiel verhuist 
naar Noord-Af,rika. Zo geeft ook de pvba 
Dewallens haar werk stilaan door aan een 
tunesd ache schaduwfirma, Je bent i,,erkgever 
of Je ben't !het niet. AUe.s op bladzijde 8 
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al:aan nog tien punten o e;I! 
typekontt'ak,t VOO 
:vriiie, opetibare 
ia ihetvo,tiende 
zekn art!Lke11! 1 
ko,l')!eg, van buë 
,zs'i:j.n v.eto ma.·!l( sl!é'l!ten t an 
bepaa'lde boeken , Een r,eg i- 
ting, ·voor d'e demokratie, v SP). 
er, vordt toch al voldoende - 
geoe~end door de inspekteu.r van e · k. 
~ierop komt D'Haese (tVP) een 
ontroei,end p~eidooi : vri · n ab- 
sotuut begrip. Denk Jlli!a or- 
den langs de weg, waai, jk 
burger aanstoot aan ne tiet 
h,ier vermoedelijk over 
"oh ! Ca1cubta!" 1o1aar,o 
troep naakte heren e - 
zen en men moet 
voor de ,maatç . 
V.andenefnde - 
l<:a,u:· l!e 
za·a1k_ ~ • 
ts ,ifq.ç 
ni'é,t aa ge.ven? 
2'16 is, er n wor- 
'éie_n gehoora • To ng van 
het artilkel 10 : " u van 
de vuile boekjes t eér D'Haese 
als u daar soms schr I ! " 

Weerom is ae stemming mee~gerheid tov 
rii,inderheid. De Leuvenaa r die een dezer éla 
gen een boek niet terugvindt in de biblio 
teek, kan dus best bij de desbeu:ef;fende 
schepen navraag gaan doen. 

PILAM VOl»R 
DP INSPRAAK 

H. l[art: Een w~j}<,. d-iJe zowa.t a1Jtijd het vePZo 
Pe'n sahaap is geweest in I',e1.1V1m. Niet aZ. 
Zeim Ligt ae op dsrie deetgemeenten (Kessei 
Z.o Hsver.Zee,Jwrbeek-lo) maar ze is bovsn 
di~n doorsneden door de uitrennate drukke 
Tiense steenLlf3g·. 
Op 7 november namen de oudepkomi teee van 
de twee wijkschooZtjes (H.Hart en St.Au 
gustinus) het initia-fiie,f voor een informa 
tieavond rond vei'keei'sveitigheid en apeei 
i!'Uilnte. De 25 aanwezi~en keken n= een 
dia-ff!ontage en maakten eeJt. inventaris van 
de 'knetpunten, in de wijk.: 
SGHOOLSPEEtBLA.11.~SEN 
De d-it\ektrti.ce v êl'schoQl ve'l1t'elde 
over de gE1scth•ie et ple.:l,ntje OP. 
d·e 0nll'.fhat).ls,eHj t. Voor de fusd e 
huurde' de staa e voor 1 symbc+ 
Usche frank. Zi n hèt als speel- 
ruimte. im te rich hebben het nog 
steeds niet gedaan! Het ouderkomitee za~ 
h~errond opnieuw aktie voeren. Geinteres 
seerden kunnen te~ecnt bij S.Goyvaerts, 
Prosper Pouler,aan 23 ~e Kessel-la. 

MICHOTTEPARK 

De wijkbel,/oners vonde.n dat het park open 
baar mocht worden gemaakt dan konden ze 
er tenminste van geniet"en. 

De eis van de oud·erkomitees w..an :))è!i,de. wijk 
scqol,e.t\: het- phatse-ru-(Van ve,r'keersJ.ic,l\ten 
t,er hoqg~e van de H "i;IàFtk~rlt is zeker te 
reclït ,of moeten hier wer_kelijk eerst doden 
vallen.· 

WOONER:P 

Reeds enke Le maanden komen een groep bewo 
ners uit de Boogschuttersstraat,Vl,ietstraat 
en Nieuwstraar regelmaçig bijeen met de 
idee hun woons tra$t als -w_oonerf in te rich 
ten. Stilaan worden meer en meer bewoners 
hiervoor gewonnen. Er werd reeds kontakt 
opgenomen met de burgemeester en eind 
januari wordt er een ~nfo-avond voor gans 
de wijk voorzien. Dez·e avond zal worden 
voorbereid op donderdag 14/12 am 2o uur 
in de Vlietstvaa't !'IJ;. 2-li. Geint:eresseerden 
zijn erg wei1<om. 

RI E J:EN SPARK WACHiF 

In mei van dit jaar kreeg sch.~pen Cnops 
~:i,jgevoegd plannetje ter herµ,r~chtingvan 
hett R,iecenspai.k in Wijgl!!aal in handen ge 
élu..d. Vol/gens dit plaonet:je zou l!,et pärk 
voorzien moeten worden van een Ëlla-pvei.du,e, 
amfitteatertje,klimrots en,hou~en speeictui 
gen,wandeilwegen en a-fwiss.e1.ende begx:oeiing .• 
Dit voorstel ging uit van · a- 
tl.i:eve werl(groep die het ve · 
park onder zijn vleug 
s,t,ruktuui:,plan zagen 
hun voorstellen 
dî,cember ,,zes ma 
ioed van de g;i;o , . . 

Het Dli.iilepa·a•r'd l\ad hµ.e11over een gesprekje. 
met de In.fo-W!Lnl(el van het s'truktu.u1'P,Ian: 

].:nfo-Win!f.el : "Hun voorste·Z (zie, p1:îmnetj e) 
is 'Op de Tec1mische Dienst bes_pro.ken en 
de basis e:rvan wsPd behouden,stechts enke 
te detaits u,erden gewijzigd. De sta'd wenst 
tegen de tente met de ui-woePings1,rex-ksn te 
st;ar>ten en WtJ ( de Info-Wtinks 1,,) hebben aie 
qxào?;mht gekl'egen voorafgaandeUik imJpP/1'Ak 
OV-Ql1 het ontwiwwian te verierum. De vom 
IJX1JZ1"i,n dit gaat;gêbBUPen etaas: nog -niet 
vast." 
Reakties van twee leden van de W.e,11kgroep 
Rierenspnk h!l.ero,p: 
R.-ilollaerts: '1AHe beZang, , ·. elten 
i,n ds insptiqqk aqn bad kunn · en y,,-t,j 

moeten aktief kunnen meei.,ei•ken. De pZaatse 
Zijke bevoLking moet de Kttns krl'i.jgen een 
eigen p1-an te· on~!mf!en. 11 
J . Schcckaere : "Me, et.en de ver- 
keerssituatie k t:e IYek.ij- 
ken;de ve,vii k een 
rol: (getui 7:i'en.) 
Daai:naas zaak. van· 
hee·Z Wi · de omwonen- 
den,. Da 'i/; de inspva:ak 
vu!i;ftte,:, unnen B/lln 
goed mi oorste?:Zen 
en me' De resulta- 
ten groep beke- 
ken 

RA1MBE1AG 
BEDREIGD? 

In het har1de van de stad, tussen het Da 
miaanplei.n en de Naamse straat,ligc de 
Ramj,ecrg. l!en smal straatje,met enkele sta 
cige witte liereO:"luizen,de bedevaarttui,n vai:i 
St .J'o·zef en negen 17-de eeuwse huisjes ver 
borgen acht"e"r een lange wicte muur. 
Op één n;1c zijn al:l.e huisj e's bewoo,nil, d.opx 
bejaarde mensen. Alle hu~sjes zijn V'~n d.~ 
z-elfde eigenaar,die· eéhter onlangs stier.:f. 
De huurders zouden tegen begin gecemb,e•r 
'lllOetep we-rt:r,ekken, omdat de weduwe de 1huis 
j es wil verl:éop.eJl. 
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De hu.' is ll!in zaak;de h 
eruit hter iets anders, 
Een h ('en dat is er alti 
,µs p papier staat, vann 
huur orde) kan slechta 
gezeg 

l . De ihuur.der in fout :i,e d 
huis te verwaarlo-zen, 

2. De ei enaar of verw 
_ graad (k:i,nd 

' i 
3. ar 

!i: 
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IW'11t da,t l>e,t!, 
men voor de b 
zaak om t.e volge 
verk-ocl'ft worden e 
gebouw :i.n ae 11laata 



11MET WOONERF VANOP' 
DE SCHOOILBANKEN 

is terÎ!e van 
1het ~lin,î:s ter ie 
o"eu\b ei: een I e,s, 
,eoi:,ganils eer dl. 
en we onde1;mee,r 

.sc e Diie!ls t Stad' I:.eu 
nge (Dienst Urbanisatie 
.Voordeckers ~Beroepsver 
oren.) 

De öela'[!gs,tel~ing van deze 1aacsoe doet 
vermoeden dat we binnenkort het bordje 
"1!,igeniiom ~e koop-gelegen in woonerf"zul 
len zien verschijnen. Het woonerf als pure 
kommerce dus;het tegendeel van wat het 
woonerf' is. 
Ropelij'k liebben onze scadsambcenaren dit 
be one r f+cage zal ook Leu- 
v passeren. Brugge heeft 
o s te woonerf to c pronk- 
s helen is veiligheids- 
ha de oprichting van een 
We binnen de stadsdiensten. 
Di rigens ook voor Leuven 
de, · , n weg. Immer,s de vraag 
na woonerf groei:t en 

te en de opbouw 
ar om tor ,:-ea- 
g tussen stads 
·one,;,s nood z a> 
voor e.en 
de stad Leuven 

11.11.11. S1El\JN AAN DE- LAN1DBOUW 
ONliWIKKEtlN'G IN ERITRiA 
Ook dit jaar werd er in Leuven weer meege 
werkt aan de nationale 11.11.11.-aktie,ge 
organiseerd door het N.C.O.S.(Nationaal 
Centrum voor 0ntwikkelingssamenwerlcing). 
Bi· van de projekten hecht men 
st e1ang aan het principe van de 
' ling". Men wil d i e proj ekten 

anomie van de plaatse~ijke 
deren. Dit in tegen 
re - zo.gezegd lie,tda- 
,rerlening. 
van Leuven koos voor 
uwontwiJkkeling i,n 

n wilde man .naas t 
d er belang hechten 
a iding. Ln die zin 
w ·,ekt Eritre·;i n-ie,t 
z inig boeiend, 

ch'~kki11g, Daar- 

enboven was de s-ituatie in Eritrea ook erg 
~ngewi~keld. Maar ondanks dit is er noch 
weer ,hard geQerkt geworden,dit met een 
verbazend grote groep,van zowel jongeren 
als volwasse_!len. 
Op zondag fi i:ioveuiber werden er bij verschil 
Lende jeug!i-,vei:enigingen akciviteiten opge 
zet rond het tema van de Derde Wereld. De 
geldinzam~ling zelf bracht ongevee,:- 70,000 
fr ,,mee-r op dan '70r ig jaar ,,name.U11k: ,: 
460. · · · Kess,e'l-,lo en Hever- 
Lee., aaû en Wsiil.se1e). 
Wire ee'I.' a,fgeil.o,pen is 
voo,r · etlkeerd voo'r , 
De W. menwe1:1k1img zet 
haa,:c 'e' ,gans het j aar., 
met ml! ieuw: hoog,tep\lnt 
op 11 nov 
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DE SHOW MUST GO ON! 

Het is zeker nie~ de eerste keèr dat open 
bare instellingen (die. dus officiëel neu 
traal heten te zijn) voor politieke doel 
einden worden gebruikt. 
Misschien weet u wel dat in de Redingen- 
st,:-aat (achter het G ijnhof) het 
nieuwe koninklijk t gebouwd . 
Dit was voor dele zèn een 
welgekome geleg 
verkiezingen- n - 
ke belangstell' - 
heid wex:d 
ond'er d-ruk 
de y,er,~:lezi 
ensceneren. 
lo clece.mber t:i,e- 
decte onderwijsinin~ste . , himself. 
Dus allen d'aa,rhe•enl Een k-oi,,t "e11s1ag i,n 
hetvolgende Dijlepaard. 

"SIT ON IT" DE NIEUWE BIG Bill!. ELPEE 
Big Bil~! am~assadeur nacht~ 
Leven b1.J uit,stek.. t? 
Muziek ~~elen h 1oc·) 

at z13n h, and 
l i's de 
kaas" ,, •ngle- 

uil taa't" 
zeil,li,d'e• 
gspe,ilie'f' 
,f 3:n1 hec 

, eus1, F,i,akke, 

En einde1lij k .. , nu is el:ê de tweede 33 toe,iren 
van Big B,l:11-: "Sit on It". ' 
0. • " -alt on 1t ,of Ge kunt de p,ot op"' .zo~ men 
ieuven zeggen; en wat B~g Bill daar p.,-·ec:fes 
mee bedoelt 'wo-rdt z:odadelijk wel ,au:Ï!d'el::i,j,k. 
Op deze elpee zingt Big Bill over zijn twee 
~ema's: Leuven en !'iet leven van de muzd:kant. 
De kroeffen van d 'aa met", "Bobo" en ''Frit 
kotbleus etaleren heuven als de stad " 
waar '. s nachcs al t!Î.jd wel iets gebeur,1!". 
De d7te amus~mentscentra;de buur,t van het 
~cat~on,de vismarkt en de ouae markt worden 
in onvervalst leuvens gedetailleerd bezó - 
gen .. In"Weepin"neemt Big Bill d.e ij;veri:e 
geun1formeerde dames van ons po'l:i:tiekorps 
op de korrel; als je ',s nachts l.eeft is 
beurtelings parke,i:,en inderdaad een verve 
Lend proces verbaaû pl'obleèm, 
f;en echee 'Leuvenaar dus ,Big 'Bi<ll:~maar op 
de eerste p'Laats een muzikant: 

"W 1' d' . ' •. e v a egen e,r "-'!!,' :e.en a.tiest ,moe't: je 
n~et ~ast~g vallen met moeilijke w~~r<len, 

_die wil alleen maar muziek maken. 
",Ra ,,,_ "d · •. - · mme_.,.,.ar e 'l)ce'rvel,encle e11,nd.eloze ~t,te'll 

van en naar op t redens-, 
• "Hot spo,ts,": h;e1: g·ew~f 1"c!!,il trans,pira,cie 
N;el'l,Tekken<!e ,spo'ta bo;,,en h,et pod,:hnn, 

"Go !J' M ' '' ' • . ean a,r!J;e ': ,een, sw,i,ngend d!!nkj1áw;è'1 
vooi!' g-'1!1'adstt :illean Marie /ier,ts. "-~ 
,"S(:i)t on it'':d'e fijngesn·aar,d'e ai!,ges,t_ofi11e 
heren ~o~~r~~:Ï!ci kunnen voor Big Bill <!e 
pot op,h1;3, wil ~slechts),;ock.end amuzement 
D'11engen. 

''Reel f " d' · · · . u~ : . e artiest i,n de stud,io,en 
voor BTg. Bdl l!S d,it geen synoniem van een 
kunScmat1g opgepepte situatie. Al impirovi 
s~end vertelt hij deze toffe opname-erva 
ring en stelt zij,n muzikanten voor. 
l)luzikaal is deze "Sit on it" 1 . e pee een ware 
ver:aasi,ng (vooral de B-zijde swingt als 
™?~lit gehoord in Vlaanderen). Over de anse 
l,1an ve~er: stevig rockend werk van zf ·n 
le~vense band. Naast zijn bekende b!L :. 
Lad s schotelt Big Bill ons hi euls :ge 
countr -d . er eens epend 

Yd eu~tJ e voor (de kroegen van daarnet) 
en met e titeltrack waan ,8 J'e zo 1, land. " n ~eggae- 
0pnametechnisch kan ik maar~~ k • f ~~n woord beden 
en. per ekt (opgenolllen in Matrix t d:!. 

L'onden. ) En om in h 1 a -u o te 
deze '"Sit on it" albet . eu~1;1na te bealuitent 

um 18 3ust''n.eel fun", 
~ • • t 
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1 UlltJ ~ ' I' ' ' 'il l 1 ... 
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en den is er koffie ... 

/!!en gespriekd,e ntet een koffiemadam 
va11 '•t 11'/;p.q/ftuis • 

's Maandags is,iJ.e la,xûit:eit- weî l,)(Xj; minder. 
Dart heeft het-te, Zang moetenrustenhé, 
en ze wijst 'tUUll'' de grote bl/inkende koffie. 
tank, Maar kom ze drinken em t-och. 
'a Morg zi ·, da:/; zo'n 34 koppen op de 
eerste op de ti,,eede en u; 
o,p 1-ift wordt dqge.7:/i;fks 
zp 'n 4 {l,eBJ>oe.,Zd. 
,ttt, rvd4 ,fie-eft /tb li 

' ,,, , 'h '/Je v,ie "' Ja ... e ,, 
dat m' fr{kot",aH z ·. - 
men 1Jii ZZ.en weZ wet-en wie· 
we, bedoelen. 

Als e2• klachten zijn? Ja,da:n sprek6'1 .n.j 
daar onder mekaair al, ee s over en a¼I het- 
echt · we dat aa,, onze 
baas . 
Of êr aoneeZs 
Neriee Z v,ia:rgi:{1:1 
zoyea dat 'à.tZe 
kunt het V. G. 
komitee erfroaiing ván en 
ensa, 

Maar met de fusi:e i:s het weZ ve1'®4e-"<i, 
V'l'oege:r kenden lûe meka'ár meer, Ik zit 
hier nu .a1. der>tig jaar, -vroeger 1,/is't;{;:e 
me-er wat aan, e Rdar had. 
De uia>:r>oo uur moeten we 
:pen;de be ,'haZ'f,9 maar wi. .Eim 
eerr ~ia, t> qn. Maar aZa e g~ 
-tJtea zi;fn zi,;jn dat ov= 
0f er. ook ef/!ie rondiir.ag.<i!n of in 
de onderh iiitten? 
Neen. 

De handen ir. de, zákken van de bUwwee sclîó:et, 
zi1'tend 1ÎJi een k'lein mt lokaal: 
harä neon 1,ieh 'lang 4Qnr>echt, 
atoeZen,áán t, '.'!3., .in de ke'l 
het staàhui,s · de •aa1itergr.o, e- 
:oatert llan . , . · 11 en s,tenci'l,ma 
1)eptrig, jaar -~ .• 
Ge gaat 'f;oa]i 't,t,i,ks ech2'ijven dat we in ·den 
bak viiegeri~ 1u>p:_et.ijk. 
Levens1,.ang. 

- ' 12 0 , , , ~ C 
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h BElADliRIJH ZIJn 
INTERVIEW ME"J 
E.CllJ,STERS 
f PC>E.JlrlilCOLO.OG) 

D,: Ho-eveel tijd spendeert een pa,rLernents•lidt 
aan dienstbetoon? 

1 

Il: :w.e, hebben hier de ve,i;;kie,zingsuJ:tslagen 
~!In l:977 v.oor :het urond:i,ssement Leuven .. 
Wat ae voornaams t a beslui,ten? 

'EC: T,en eerste een verschuivinR naar 1:achts. 
De linkerzijde(BSP,Kl'B,,RAL,AMADA) halen 
wel meer stellllllen dan in 1974 maar deze toe 
nauie is kleiner dan het totaal uitgebrachte 
stemmen. 
Ten tveede: FDF haalt in Leuven bijna 4000 
s~emmen. Dat is bijna evenveel als KPB,RAL 
en Amada s amen, 
l'.en derde: toename van het aantal voorkeuz, 
stemmen. Deze evolutie is trouwens een 
constan~e in de verkiez:i,nRsuitslagen. El! 
wo11dt steeds mea'r voor bep·aalde pei:sonen 
g_est.emd.,, nie,t voor parc:î,jen en prog-ramma' s. 

behng1tij,ks,te 
ee,n \<and :Ï.daa-t 

politieke positie van ee 
an door'slaggevend belanR. Ee 

daat die een hoge positie heeft 
men ( m~nister, staacssekretaris, 
een zeer hoge score. WillyD-e Clercqb 
in tet volksimago de specialist f1n , 
Paul van den Boeynants en Willy Claes zijn 
demo elijke oplossers van de ekonomische 

Leo Tindemans is de man die all~ 
aankan. Op deze m~nier kuiuien 
t sukses van,Eyskens verklaren, die 
ap 30300 stemmen baalt. 

, e faktor, die een rol speelt, is 
de reklame. Daar worden enorme bedragen aan 
beste_ed. In 1974 ,ongeveer 218 miljoen, in 
1976 voor de gemeenteraa_dsverkiezingen 
~84 milj,oen. Rekening houdende met de 
t-nfl'a tie kunnen we schat ten d'a •, e a 
dit l\:ee.r niet onder 'he c hal 

ij,ven. Ook nu 1,tij - 
·k<;n voor een sobe: _ 

eil,ement is hè•l: diensi 
apm van d_e pol.itiek 
n. Iedereen die in 

de ja:i;en een beroep gedaan ihe _ . 
,poli,tie'ker wordt hier bii.j de verkiezi'.ngè.n 
aan he'X'innerd. De pro,paganda wan. de kan 
didaten is hier voor een groot deel op 
atgestemd. 

P: Het Dienstbetoon van de parlemen~arië,s 
uit wat bestaat dat? 

Ui,t een ond-erzoeJi, van Mark Dewee,;:<!t is g_~ 
ble){e,n dat een parlementslid tot 4000 ge- 
va l Len per j aa,, 6ehande1l t . Qem{dd~>l,d 
sp,endeert hij ongeveer 20 uu•t' pe,r 1Jla•a1nd 
aan vi ta'agen, ma11ir d i,t 1v-er,scliil;t en<Jr,m Man 
persoon tob persoon. 'Pobb·ack bes,teetl'.t b·i i 
voorbeeid bijna 40 u pet' maand aan z-it'da.gen. 
Bij i:leze zitd·agen moeten we ,,lan nog de 
telefonisch en schrifteli:jke vragen rekenen 
plus het geloop naar de verschil~en~e m,i,ni 
steries. De PVV en BSP kamerleden besteden 
het meeste tijd aan d-ienstbetoon. Dé !!leest 
aktieve dienstbetoners zijn de minsL aktieve 
parlementsleden (Sprockeels?) 
De efficiëntie van het dienstbe-toon hang-t 
af van de politieke macht van het parlements 
lid. Po1itiekers die een hoge positie bekle 
den kunnen er natuurlijk veel gemakkelijker 
voor zorgen dat de zaak in orde k'omt. 
Globaal gezien heeft de cli.ênt 50 tot 75% 
kans dat zijn vraag positief beantwoor4 wordt, 
ook v~or diens[en die nie~ strikt wettelijk 
zijn. 

D: W:i!e s ceme. op welke par tij-? de 
arbe·~dei:,s vobr de. B!}P~ de k-ad lle. 
!NV? 

EC: Dat is een moeilijke vraall• E'r i.s in 
1'974 een onélerzoek geweest naar li~t kies 
gedrag van de Belg. Op de vraag'tot welke 
inkomenscategorie behoor je?, weigeren 
de meeste mensen te antwoorden. Qe meeste 
mensen zeggen zelfs niet graa~voor welke 
partijzcgestemdhebben. We moeten dus wel 
een beetje voorzichtig zijn mee de volgen 
de cijfers (bron: Res publica). 
(zie tabel l hieronder) 

Op basis van deze cijfers zou bijvoorbeeld 
de CVP voor 50% uit arbeiders, voor-~4% 
uit middenklassers bestaan en voor 6% uit 
hogere inkomens.Op ce merken valt oo~ dat 
de VU het hoogste pez,centage ho,&ere ï~omens 
telt. 
Aan deze me~u.eu \</era ook gevr 
ze:U t'e situe~en op een schaa t 
li,nk's ~O) tot uite,rs,c i\'èeh'tll ~ 
~zi:c. t,ab,ei a h,i_eiiondë'r,) 
In de CVP r,angs,chi,l<ken z'i:ch 9% zich' als,, linl,<s 
207. ,in het centrum en 49% a1s rè.ç'h-trs _i<n' 21% 
al,s ui,ter,s t rechts. 
'Uit een vergelijking tussen ci-e'ze twee tabel 
len valt duideli;ik op dat ondanks het feit 
dat de CVP vcor 50% uit arbeiders beseaar , 
toch ui~gesproken de meest rechtse partij 
is in Vlaanderen. 

D: Het is ons opgevallen bij het nakd jken 
van de ak-tiviteiten van onz,e parlementsleden 
dat dit eigenHj'k maar een magei; beestje is. 

EC Indien de ·zovee-1 
man,çla•t en zoµdii o:v,ee-il! 
t_i,,j'd zouden be ,zoude-n 
ze hun job vseel rHe,t 
ge lid da,t nu aan ordrt 
zou kunnen ,gebtui men- 
taire studiediens 

0: Zî.jn dat 
been? Heeft 
wel iets te 

gee,n · outen 
het p nog 
zeggen. 

EC: ·oneren 
van het parlement is d r1ijk niet. 
opgelost. Hee stellen vna het probleem is een 
eerste stap voor een oplos~ing. 
Want het is inderdaad zo ,dat de macht van 
het parlement steeds me ergraven 
worden. De echte beslis nomen 
door de regering en de 
In de pet:iode 1 96 l - 1·9'(, :amer 
l2OO we tsvoors te•l len ing ementa- 
riërs, dé regering die '.hts 
247. van da parlementai, n 
go.ed·gek-eurd,, tegenovei: g. 
De, wets,voo,11,s,!;ellen van 
houden werden, be,troff 
kwestie. 
Óe ed1;te besiissi_ , en 
meer uitgewerl<t d s- 
organen van de re bijna 
SÖO). Soamige van · jna 
even belangrijk a _ ale 
raad voor het bedrijfsl ijke 
ekonomische raad, ..... 
De feitelijke ~olitiel<emae~t van het par 
lement is·klein. 

1 BURGERINIT:IATIEF 
Het lijkt ons be · 
parlementariërs 
volgen en regel 
te pu,bliceren. 
ijveriger a 
paa t'Q in hu beeft 
kan kopt:akt 
(Btu,imevel!a 
taire 1'oop6 

EC: In de dikke boekentas, die in e_en-ka 
merlid mee naar brussel sleurt zit. van 
alles, naast de parlementaire d,o1rnmenten. 
Punt l: bespoedigingsgeva-1 len zoa1SJ 1\e1! 
uitbetalen -van scud'iebeurzen, militi.e 
wetgeving, k-ind·e:i;bijslagen, ... o.it zijn 
a•ll!emaali zaken waar ieder,een recht op 
lieef:t, ma,a11 d:iie )lé'él lang-zaam in oi;de 
kouren doo:i; het s'l:echt ~o,f p$,r·diidig) fonkdo 
•BEH!~ van ae adm:i;nis t,raltie. 
-~n de tweede Jc:a !legop:Le liangrt al eèn ,Si!Ut'' 
,1;.j:e :, benoemiingen, vet11nöewingen vän ·ö:i,e-ns t, 
beyorderingen. Het is een gek.l:fid, 'feit. da,t 
in veel gevallen niet 'cle ,kwaH'tei een va;n 
een~and,idaatdoor:wegen maar wel de k-laur 
:van de partijkaart. 
De derde kategorie heeft te maken met o-n- 
1,rettige bevoordeliging: bouwplannen in 
verboden zones, de touwt-rekkerij rond het 
gewestplan zijn aaa,r duidelijke voorbe-e!J.den 
van. 
Feitelijk zou bat dienstbetoon niet mogen 
bestaan want ofwel gaat het om zaken l(aar 
de mensen reeht op hebben en dat zou dán 
vanzelf in orde moeten komen. Oiwel gaa-t 
het over dingen waar men geen reeht op 
beeft, ko11ruptie dus. 

;T;Ae'E'L "l. 

partij %a~bei.ders, % middenk!l.asse % lioge,re ink-oml!ns 
eva 50 !i4 6 
PVV 47 41- 12 
BSP 70 30 0 
vu 47 40 13 

l"'IS"C-L 2 

partij uiterst links centrum rechts u~teret gemiddeld 
~inks rechts 

CVP 0 7 20 49 23 1,39 
YVV 0 9 26 35 30 1;09 
BSP 8 36' 40 4 12 4,84 vu 0, 1'0' .35 43 12 6~80 



Kriigl liraa:t - L,euuen 
een Salill -alf aire ? 

aak 

neg even 
Iedere~n kent waarschijnlijk wel de situatie 
van dit Waalse textielbedrijf. De patroon 
hevelde het grootste gedeelte van de pro- 
du~tie ovel' naar de 3d eden 
h' •. . elijk. kon 
e ohen g · s,tr~ö.- 
,k bsid,ie w:i!n·s,t 

De "o het 
g e van de in Bel- 
g de zgn. a n per- 
s s ciedex.ee offici- 
e e oor wer Een groot 
dee'l, • dsters ie rop 
met v er werd 
,begon u eigen 
beheer. a van de 
patroo r e:i,dsters 
stand. affaire els te 
bewi3s enselijkh een eko- 
nomisc systeem dat mensen als verlengstuk 
léen van m;,chines beschouwt. 

001k text,ielproblemen 
f e l e,wve·n 
Op het adres Groenstraat 178 te Heverlee 
bevindt zich ~eeds jaren de pvba Dewallens. 
Dit tex · ~ · · stelde steeds o eveer 
200 stal vr n 30- 
tal va nke- 
~i,Jke or,s· · .en, 
we11kkl. t v il het 
ve11V aa he bloe- 
zen ove11. En oo~ deze la ktie 
schijnt i,i de toekomst in het gedrang te 
zullen komen. Inderdaad, sedert verschil- 
lende maanden hebben aile trege- 
len van de patroon voor nrus t 
ond'er ·- z .men al 
,ger,ui 
afvlo s t on- 
gevee d , die 
op éé icr he e .n.J ve'r- 
lie.ten angen. Zo wer.il <lus, de 
pei;sone e al i,n eerste i'listantie 
gedrukt. De laatste tiöd zoekt de direktie 
daarbij nog ,naar al Lezh . · •, he<len 

· · te eens 
s ~ or 
ew·· 1 

h, lv, t 
'!an het versta~n gggeve-n 
dat men ep ' den dop' kan gezet 
worden indien men dat zelf wil De bedoe- 
lingen v~n de.Z:-e maneuvers zijn onlangs 
aan lret licht ,gekomen toen de t:ie voor 
de onder,neming-s:raad naa,r haar en we.11d 
gevraagd. 

verstaan. Zo zal het uuTloon dat aan de 
Tunesische arbeidsters wordt betaa1td maar 
20 frank bedragen en heeft de finna 10 
jaar vrijstelling van belasting toegezegd 
gekregen. In een tand ,met een grote re 
s.ew,e aal_\ ~o.edkop'l/ a,rlfä,i~,;k:racl\,ten. en een 
éHkta,bonaal kO'r1'J'!P:,t re(/;;l!me is de iL'n-ves, 
tèe'I'der van een !\oog en va'st rendèmelit 
verzekerd. 

• wie • IS 
• Wie 

+!'. 71!\: !t l.c, 
---u~ 11·: 

t•.. !•,· h t vnes1'e... e 
van belofte 

De ,pvba Dewallens i.s in oorsprong een fa 
miliebeélrij,t:. De i-aatste jaren wo,rdt de 
firma duidelijk o;verhec,r,st door dhn., V., 
eèn suk:sEfavo\J: 11:ari;fè,r'ema'.ker me,t bon--v,iw.a.rit 
a lkurés . Hij bracht -he t immers van wi;r,.k, 
nemer tot direkt;eur~oeheerder. Hij is de 
enige trouwens waärvan met zekerheid gewe 
ten is dat hij in de Tunesische firma zit. 
We moeten er zeker niet op wijzen dat dit 
personage een hevige voorstander is van 
kostendrukking (ten koste ván de werknemer, 
nátuurlijk ) . Over :he'.t J.,oonpeil bij De;,1al 
il!ens hoef,t men :d.cb• dan ook geert i l:l usÀ>e.S 
t'e mäken. Mijnheèr V. ·onthoudt trou- 
w,ens ook aan de ondernemingsraad en de vak 
bonden de juiste informatie omtrent d'e plan 
nen met de pvba en de Tunesische schaduw 
firma.Er moet in dat veTband ook opgemerkt 
worden dat zowel het ACV als het ABVV zich 
bij de gang van 'zak;:en schijnen neer te leg 
gen. Zij spannen zi.ch niet in om de bé,r-ich 
ten van het patr_onaa,t te Ro.nti:olcre·m ie 
15eschouwen b'lij•li:'baa't'. de textl:elni:i,vèrheiä 
iJl ons land ah definitief 11fp,eschre.ven. 
1>oo't deze houding komt de ondez,nemingstcaad 
in een onhoudbare positie te staan. Het moet 
ons dan ook niet verwoneieren dat vele werk 
nemers zich vragen beginnen te stellen over 
<!e z-in van het sYl)dikalisme, wat natuurlijk 
in de kaart is ,gespeeld "an de verkgevecs . 

de 

tex-tie.lbedrij f Dewallens, 
groenstroaat 178 Hever Lee . 

Er blijven rond de pvba Dewallens e.en aantal 
misterie.s hangen. E~n van d'e belangdjkste 
vr,age.n is of mettertijd(na het verdwijnen 

bejaarde stichter??) de firma niet 
gedoekt worden ? Is men zinn 
te laten · ·. gaan nad - 
re mat:e apicaal 
geheve,J.' da·ad , nu 
oor ong rb·eidsp ~ 
van B , , er gebracht , De pvöa 
s verkocht daa:rvoor zelfs bel!r,ekke 
uwe machines aan de tunesische firma 

en matig prijsje•. 
.teriaal · -, naar Mllrseil'le ge- 
waa-r he nastire w - 
W~j aag ver 
urnen, uren, do 
nz .• ) we11,d 1,1:i!,t ~ 

toe1komst. 

Voorlop;i,g wórde,n d'e arhei:dts,te-rs in fl',unesië 
blijkba~r npg getest op hun arbeidskwalitei~, 
want zij maken maar een .deèl van het prod~kt. 
Inderdaad, de hemden en blpezen worden in 
Heverlee gesneden en daa.rna in Tunesië ges.tikt 
om vervolgens hier gest~eken en ingepakt te 
worden. ,Hoe-lang zal dat spelletje nog duren 
en hoe za-1 het aflopen ?? Éi;. is no~ ean 
rnystcrice l Na.cuurHJk, ~me,n moe.t het spel 
toch tot ile't btt-teiie e,incje speten, niet,:,,aa,r) 
heeft de pvba Dewallens ~reor,ganizatiep-lan~ 
nen'", Hi!e~voon werd een "re(?rg~nizato11" 
aangetro1è.ken die moet zo,ge_n voor de atidan 
kinge.n, pardon .. de afvloeii1;1gen. Het is ech 
ter heel merkwaardig dat di.g. persoon iln de 
weekends kómt reorganizere.n, zodat hij stei- 
s elmatig het kontakt met de we11knemers en - 
de s:yndil<a'1:len wee e te ontruopen-. Naar ,be t 
schiorlnt ~-ou de "reoq~anizatie" van het bed-ri,j\fi 
zeUd voor d'e hdfl! d-ooi; hel! ministerie van 
s treekeko,nomie word'en betaaJ:d,. · Zou de heer, 
Marc Eyskens ons daarop misschien een duide 
lijk antwoord kunnen geven, vooral nu we wee-r 
i'_\_een periode komen dat medsen. belangrijk 
Zl.Jn ? •ijet zou echcer onrechtvaardig •klinken 
het prob•leem alleen naar de minis,t_e-r van 
st11,eekekonomie toe te s,pele'tl. llet zou alile 
pa1r,t,~j,en, ij!te een machts:posi,tire innemen moe,ten 
belcommerel'!, en, d'an voo1111l z-~11 die er dch op 
beroemen de belangeh van de werkende mens 
te behairtilg-en, Maar ja, buiten grote wool'den 
in de verkiezingsstrijd he.boen de werker,s ooK 

·van deze politiekers niet veel meer te ver 
wachten. Voor hen blijkt deelnemen aan de macht 
al lang be,l,llcngdjker te zijn .dan 'het tot '7an 
de 1,1e,t1k!l!ens-. 
Sa'lik, Uewa1l,1'et\S·,. he-Il. zijn maa•r een ,paar 
tekens aal;l de w.and . 

land 
In navolg-i-n_g van SaHk en van zovee'1 ande ee 
tied,:,l.jven beef•t cYe pvba !)ew.aHen_s besilo,ten 
een d'eel tlloe gi"oot q) \<an ha,ar, ,p.rod'ultde 
naar Tunesie ~ver te plaatsen. Met· dat 
doel hebben bepaa1de led'en van dl!. Bvba een 
andere firma in da•t land opgericht. Het 
par ad ij• van válcbondsonderdrukkei, BOURGI•BA 
biedt un het kapitaal immers ,buitengewone 
voordelen. Zo zal de !l'unisisch-Belgische 
firmll vorden onê!e,rgebraoht ,in Monasthe 
in geboUY,en van ae Tunesische staat. Hier 
voor hoeitr geen huur be,taald, 'te w-or,den. 
Dat men grootn pl'annen l,ee'lit bewij,s.t hef 
feit dat ondertussen ook al een e'erste 
ateenlegging plaatsvond voor nieuwe gebou11en 
van de firma. Er ~ijn echter nog mee11 voor 
delen te r,apen ••• voor de bazen vel te 

\ 
8 
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Raew~~ er- eeJ:i koude .wintev in aai:ipoc>.i,t is, 
en /~1-J hei: hf-e1.'1 op s'ta Z niet ao hee;Z ~ 
h~&en, hebben "?e toch de staZdeiar op, reen 
k-1-~r- .geaet. GeZi.eve daar-Zangs je tcûrijk:e 
bri.even te droppen en ver-geet nie~ 
dàt wij van stai ver-andere aijn. Voortaqr,, 
stuur je je papiez-tjes naar volgend adv;s 
opëft staldeur, b:m,ineveid, 156, 3200 
kesseZ-Zo. Denk er- aan! 

bellen uit cellen 
ln september '78 dienden wij een aanvraag 
voor tele(oonaansluiting in bij de RIT. 
•Daa"C er vroeger reeds telefoon in ons 
huis geweest was, zou het maar 5 minuut 
jes werk kosten voor een nieuwe aanslui 
td,ng en dachten ,wij ze.er snel te kunnen 
genieten van het gemak een eigen tele'foon 
te hebben. Het werd echter een ontgoo 
chdi<1g t oe n w:j !1,\L bericht kr,egen da't 
a-e aanslüiti,ng ·eerst i,n augus,~us 17'9 
,mogeli,aik za'l zij,n omda•t er op dit ogen,. 
b l\ÏlR geen lij,neh meer Vrij zijn. 0. ~., 
w:e !_egden ons erb~j neer an telefo.neren 
nog s~eed's vanu•,it cellen. wa:f ik zoa,1 
meemaak,ee î:-n en Ö<ÎJj een èe1le,(oonceJ: : 
"' in het te1te,f1oonboek scaa•t er een za,lig 
tel'.';eni.figécfe met daarbij d·e woorden :, 
"met vtijetijdsta·11ief belt u eens zolang 
11oor lie.tzdflle geld." Ik heb daarbij op 
te merken: "wanneer u wilt genieten van 
bet vrijetijdstarief moet u ook eens zo 
lang, wachten, bui ten in de kou, voor u 
aan de beurt bent." 
Daar mijn ouders en schoonouders 80 km 
van Leuvèn wonen, dacht ik gebruik te ma~ 
ken van het vrijetijdstarie.f. Haar dat 
doe ik nu niet meer, want dan is het aan 
schuiven geblazen, tijdverspilling dus, 
en cijd kost ook geld ... 
- de volgende situatie deed zl!ch voor 
r,oèn ik in een cel stond om 3 kor,t'l,, za 
,ke-lijke telefoontjes tee doen. [k n'!!Jl de 
hoozn op, wachtt·e op he,t sinjaal, dat 
kwam ••• na 3, 4 minuten te•~kens opnieuw. 
,ten heer die buiten stond r,e wach·C'en en 
voo-r•t'durend lie.p te ijsbe,r,en1 deed plots 
d·e ce'1áeuir open en rd ep dat h.iJ ,111i:i ei:;uit 
,zou sieu-,;;en ails .ik ,nie,t vl,l,g gedaan maàl< 
te ••• lili: was il'i'der,daad ,b,ij.na ZO" b1it:,nen 
tf.e~ees•t , maa,r ik had .!i•u•l!sil! ge,oeta 6' ~~ 
b'èUd. 
.:. 'ëen andere kee11 s•tond ik te wa·chten beiii 
èen Cel ; e-c wa·reh vier mensen vco r mij. 
Eindelijk kwam de laats•te buiten en ze>~ 
tegen me : "Je moet lang -.,,achten op het 
s,inj aaJ.t, maar het komt 1'/e.•l ... " . Met d,ie 
woorden in mijn hootd, nam ik de hoorn op 
en wachtte ••• JO minute.n ..• tenslott·e werdt 
mijn an1 moe, ik hing de hoorn te11ug qp 
en ging w.e~. 
- ~En keer moest ik per telefoon een lange 
en ingewikkelde uitleg doen. Telkens de 
"tuut" ging, (die trouwens mijn uit~eg 
steeds enkele sekonden onder,brak) stak ik 
een vijffrankstuk in de gleuf. Toch verd 
telkeDll het gesprek verbroken wanneer de 
gespreksduur van het eer,ste geldstuk voor 
bij was en het tweede geldstuk viel terug 
in het bakje. Zeven keer heb ik opnieuw 
eeten belilen om steeds de draad van ·het 
ges.prelt te11ug op te nemen. 
- en toen iik op een kee,r d,ri,ngend moes,t 
tele·folferen, draaid·e ,i;k een telefoonnummeie 
en WJl'li al e11g tev.reden toen l!k ,de t'ea.e.foon 
aan d11 áildere k4nt van de ,l,ij,n hoorde r,itn 
kèien, Toen echtet de l\oorp,'lf.erd opgetromen, 
verbiiak de 'llerbd.ncM,pg til het geldU~k was 
weg. Voor 5 l!rank -.,,aa iik niet u-it mij,n 

l'Ood gedag en en ik probeetde· vo ~ moed 
opnieuw, doch 11\.Ct hetzelfde resultaat : 
geld weg ••. 
lk kan nog bladzijden vohchrijven, maai; ik 
moet over een uur beg.innen werken en moet 
nog vlug een dringend tel1efoontj e doen. 

PS. Toch heb ~k ooit geluk gehad, toen il<. 
voor een vijffrankstuk een half uur naar 
AntweTpen kon bellen. Dit effek•t was echter 
vlug henteld. 

E.V. een korrespondente. 

MtNFiR, kul'ir u 
flr &Of':15 Z~CiGUI 
11n1m tH R " 11 
T8Llt00 tl CEL 
(.fA/H '{ 

"Kalm b1..ijven" is weZ'licht de eerste ge 
b1'Uiksaam,ijzing van de telefooneeZ. 
Een nuttige regel die de R7!T best zou i_n 
Lassen, op het bor-dje met de gebr-uikst:1an- 
1J1:jzing. Mam> Ela raakt met haar brief 
nog een ander-e zer-e pZek aan, nameliJ7< 
de aansluitingspoUtiek van de R'JT. Het 
is ilmier-s een publiek geheim, dat een te 
lefoonaansluiting inderoaad 'wer-k van 5 
minuten is ', a 1.s ge maar de lange = · 
wéet in te schakelen. So,rmi,ge slagen daar 
vrij vlot in en over-bruggen een wachttijd 
van een jaar en meer-. Heb je eoo,r>tgelijke 
verhalen 

vam het opem·baorr vervoer 
. en her gebroken been 
"'Ik hoop dat het Dij lepaard nooit zijne 
poot breekt. Mij hebben ze in het voor 
jaar eens een g~ps aan m1Jn been gelapt. 
en dat is het aioment om de openbare voor 
zieningen op hun bruikbaarheid uit te 
testen. Zo moest ik in die tijd eens met 
mijn krukken van St. Haartensdal naar 
de Naamsestraat. De telefooncel aan het 
torengebouw liet mij in de steek en ik 
kon dus niet aan een vriend vragen eens 
met zijn auto langs te komen. Dus ik 
pikkd vo I ,moed naar de Bond en wacht ver 
volgens een dik halfuur aan de :11,lma I b11s 
ha'lte., De b.uschaufieur die me dan naar de 

· · m, •had pnee i.es niet zo ve_ei 
g~psbenen want hiû wa ~ 

· e kans had, m 
lag bijn11 ' 

e moet v.e 
raken en 
lee soopt, de' 
afgesukkeld 

verder een 1vei;j,aat>dsgskado gek er- 
vo:lgens heb ik nog een haHuur aan de 
kerk in de Naamse gewacht op een bus, maar 
tevergeefs. Er zat n-iebs anders op dan te 
rug naav St. MaartensdaI te pikkelen. Zó 
dus, Dijtepaard, ge zijt ve11wit)ligd, he,." 

P.V.A.; Mechelen. 

de milieuraad protesteert 
tegen de invalsweg 
De leuvense Nad voor- Ruimtetijks Ozodaning 
en Leefmilieu stuunde ons de Kopie van een 
brief die se op 21 nOV8111ber- 1978 aan het 
CoZZege van Bia,gemeeeter- en Schepenen 
Piohtten. Het Dijiepaar>d vond het beZang 
l"ijk de tekst van deae brief hier- af te 
rdruJ<ken: 

·PERS·BER rour. 

Hoog,geach,te Heer Bu•r,gemee•s•tler, 
Nev.t1ouwen,, Mij,ne Heiiell, 

De be.uv.e'nse' Raad voor Rui01,t:e1 ijtke Ord_en-ing 
en Leefmiilieu hee-ft in zijn ail.gemene ve11- 
g,aa•ering van 7 november jt. eeri bespreking 
gewij'd aan het onaver p van de ~nvalsweg 
Me'cl\.else s·teenweg-Bruul. Voora,Leer deze 
besprek'ing- aan te vatten heeft de r aad de 
standpunten aanhoord van de vertegenwoor 
digers van het Stadsbes tuuir en van de be 
trokken wijk. 

Uit deze bespreking is gebleken: 
L dat de ar-gumenten die in 1947 aan de 
basis lagen van het ontwerp van de.ze weg 
voorb~jgestreefd zijn door de aanleg van 
de A2 en de sluiting van de ring om Leuven~ 
2. dat de behoefte voor de aantle.g van de 
weg niet door een up-to-date verkeer s s eu 
die is aangetoond; 
3. dat de aanbesteding bespoedigd Merd 
door het, argu.ment dat men op ko r ea t<el:'lllijn 
60%- staatssubsidie kon v,e11k:rijgen; 

·4. dat de werken zijn toegewez~n aan een 
·,àanneme,r maat' dat het aanvangsbevel nog 
nwet. is geg'ewen, 

..,, /0, s-::, 
,9 
• ,p . 

,,I!, ~ ~-- 

De ïiaad i,s tot het beduilt gekomen: 
1J,. ilät él:e aantleg van d-e weg het ge:,iaar 
!i,nh·oud't d'a1t .1t11eei, Yerkeei, nJiar, het stads~ 
cent•rum zal geteid wot'den, wa•t VaÏ\ aa\t'd is 
om 'de leefbaar-heid van di, stad tegen te 
werke,n en dus stri.!idig is met d'e ri,cht 
doelen "'an het Scruktuui;,pla"; 
..2. Dat liet geb11uik v-an d-e W'eg in het kaciel' 
van een systeem van verkeerslussen slecbts 
êen v:age ~ogelijkheid is, die niet ten 
gronde werd bestudeerd; 
3. dat d1e weg aan de wijk "De Bruu,l '' ste 
debouwkundig een onnerroepelijk letsel 
za1 toebieengen door zijn veTkeershinder 
en vanwege het dooi,snijden van een be 
staande wijkstruktuur met de daarbijhoren 
de relatiepatronen. ,Ook dit ia strijdig 
met de richtdoelen van het struktuurplan; 
~- Dat de belofte van verkeersvrije straten 
~n d"e rest van de wijk slechts een pleister 
ia op een houten been: men 1110et eerder 
voo11komen dat het levend been geampu- 
J;ceerd WO!ld t ; 
5. Dat de 60% scaatsaubaUie op zichzelf 
geen apgument is voot het uitvoeren ven 
d-h projekt want het gaat ook 'hier 011 
gelde.il van de ganse ,geme111nachap, 

De raad beu,eurt da,c het prikkelp--ro.jekt 
"a'e Bl'uu,11" , uüigeyer-kt re111, met en zon 
d!r tnvahW'~g, zoals beloofd in 4'e begelai.,. 
d1ng~groep Grote lnapraalt', nooit het 
.11-iclit gezien heeft. 



»epen staldeur vervolg 
1De raad vraagt der:hal,ve dat het CoHege 
de aanle van de weg zou op , t 

natieven in een k- 
de bpyo•lk•in •egd 
dege>ll!J!·ke1 tech,- 
:,ite de 1100\ilz heeft 
. Het Hjkt to 

, aan de pl!a-ngroep van het 
Stl'u tuurplan advies zou vt.'agen. D'e stelling 
als zou d'e invalsweg een vast ge-geven in 
het struktuurpl•ans zijn, is volgens de 
Leuvénse Milieuraad niet houdbaar. 

Welis"1aar hebben sinds 194 7 ver-schillende 
scbepencólleges en de partijen waarop zij 
steunden aan de aanle van un 
,goedkeur-i,ng gehecht. er 
zijcn er nieuwe,, moder 
staáke-wernieuwi:ng, r g 
en i!ns px'aak i\aa-r voor, 
we oók deze ei el- 
k.: · jpoUtieke oveNeging. De raad zou 
l\e igens misplaats•t vinden mocht 
wi ook trachten uit bovenstaand ad- 
vi itieke munt te staan. 

De stelt voor dat na het opschorten 
van het aanvangsbevel de volgende procedu 
re gevolgd wordt : 

·l. GronéHge verkeerstechnische en stedebouw· 
kundi,gj:, studie met inbegr:i;p van mogelijke 
alternatieven zowel voor de vernieuwing 
van de wijk als voor de verkeers-stromen in 
en óm beuven; 
2. Op,enbare bekendmaking van de resultaten 
van deze studie en inspraak van de leuvense 
bevolking o.m. via de begeleidingsgroep 
'Grote I.nspraak' ; 
3. Zakelijk en grondig debat in de Gemeente· 
raad, gevolgd door beslissing. 

De heuvense Raad voor Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu is zich bewust dat deze proce 
dure, ,en in het bi~ zonder de opschorting 
van het aanvangabeve1l, financiële i~plicatiea 
kan hebben. •Di,t vraagt vanwege de hu,idige 
be1J:e,ids,vei:antwootidelijken :voo,1m,î,tzil!ndlieid 
en ,po,l i!t,Îieke ,moed, liet be1la~g v,an de ge 
meenschap is d'ergeHjJke ill)zet 6ngell"1ijfe,ld 
waai,d . 
Deze besluiten en voorrste~1:en• van de 
!leuve~se Mitieuraad worden aan al1e gemeen 
teraadsleden en loka~e vo~ksver~egenvoor 
digers en aan de pers medegedeeld. 

Met bij=ndere hoogachting, 
namens de ,::aad, 

G. Fr,anc;oi:s, 
ondervoorzi<Gter 

R.Broelcmans, 
voorzititer 

Aandaghtig,e DijLepaa:qdLezers weten dat de 
r'eddktie eéftzeZfäe standpunt steeds héeft 
verdedigd. Het voLstaat hie:rvoor te vèr- 
wijzen naar ons aZZsrserste nunrner van 
december '78 en naar de aetikeZs gew;jd 
aan de BROM-;akties (buurtwerking Rfdqe 
a-traat en omgeving) in de 1tlQ17llera 9 en W. 

OPEN BRIEF. AAN HET STADSBESTUUR 
Met belangstelling lazen we liet boofdarti 
~el in info-Leuven van november/decèmber 
"T/EUVEll: Voortaan ook een la>aciknet~ stad?" 

· "pen en de1en uw bezor.gdheid over 
· ing van de scad en verheugen er 

u he•t opneemt voor de rec:h ten 
ngee . 
nger 0015, wel eens a-nd-er.e ,d:Ln 
S·taan-, dan diegene waarover 
c,bewijzen b:i.jg.aancl.e foi;o's. 
iets tegen ond'ernoDJeli? 

Twee pai,agrafen uit uw artikel zitten ons 
voorlopig dwars. We lezen: 
i. "Riói,n,eZen en bromfietsen mogen niet 

op stoepen achterge1-aten worden tenzij 8J:' 
een mje ddcPgang van minimum één meten 
b'tijjt en de eigenatZPs Vàn de fietsen zich 
,f;n hst aang?'enzend gebow bevinden. 11 

Het klinkt zo logisch! Natuurlijk dient de 
voetganger niet verplicht op straat te gaan 
lopen omgat fietsen en bromfietsen alle 
pia,ats op de stoep innemen. 

Ma~r h · 'situatie gegroeid? Waarom 
staan n ai tientallen jaren onge- 
s·trah lle le.uvense 'loetpad'en? 
Gewoo. er nauwelij'ks Va'!$ fi:etssstal- 
lingen si 
O,horen we hor en het u al a eggenç geachc 
s tadsb,es tuur, : "Waar klagen ze nu over, 
wij zij,n er immers mee bezig l" Wij betwij 
felen sterk dat het geplande aantal fiets 
stallingèn toereikend zal zijn! 

2. "A·chteEg'?,laten fietsen"(geen bro n?~ 
,dit · · · . waarvan de eige h 
nicet -enzend gebouw v:L - 
Z.en o eiqenaar of v - 
bl'Uik orden. 11 

Dat ''m poosje ij,ve11>.g, b.e- 
z:Lg ,:il 'j 'lel'te'Ldfl 

Di;in u: 
l. V ortijke ficetsst,aUingen 
vers le· stad. Desnoods op 
straat, parkeervak. Totnogtoe werd 
a1leen aan auto's ged·achtl 
2. Duidelijke informatie aan fietsers en 
bromfietsers, 11iet a1lleen om aan te du~dail. 
waat het '7erboden is fietsen te plaatsen maa,z: 
voora-'l om aan te wijzen waar ,parking voor 
zien is (zoa1,s voor auto's ;met een speci- 
Ji~e , . 
3, ee,r weg i:ce nemen,,waai, g"een 
of tets-staH:flnge-n dln d'e ,011111_M- 
de1: ·,11 zi!j•n. 

Als u met dez.e punten r ekand.ng houdt, kunt 
u er op rekenen d'ac ~w:iij citeren uit boven 
vermeld arti,ke·l!~ 
... de (fietsBJUUJ) bevolking zich spontaan 
achter deze maatrege•len schaaz,t en bmi,ust 
meewerkt ... " 

'De ~euvense Fiebepsdenwerkgroep. 
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§0 000 BETOGER§ 
IN ~JEUVEN 

s af ach't kwamen 
t n,, tot · ns toe 

bijzon~er~ treinen 
LeuV'en bînnen, 8 
ee met betogers uit 

uit het arrondissement Nijvel 
ne treinen proppens~ 

.1:1 lj,Chareq b,etoo·gers toe.'' 
Jk uiten b~r.a'ffaires, 

noo.r zo v v. -', ineens in Leuven ge- 
p die zomerdag van 1911. Wat moes 
mens~n hier? Daarvoor moeten we 
euze n van de zwaarste pro- 
rmee van ~n he.t bei1in had 
t\ekene" w;u1,rvoor ccot: op' vandaag 
ende opl, , n~ bestaat: de school- 

s l.J . 

SCHOQllSTRIJC 
He-1! is, eén hel î.,n ·r t be- 
s,tek iets van e en 
van d'e evolutie aä,e ons ondet'Wl.JS onder- 
ging: een mengel'' n politiek gekonkel- 

eerbare. 1e st · · keuze 
nt.rat Ls overh · atl!ef 
·te!l,,i,.j:ke ent,r a•l schc l.en•, 
kelei t katiho,l vrîlj- 

zinn~gen over de opname van st in 
het leerprogramma, een eisenpa et van soep 
bedellÛlg tot scboolpli:cht ... kOrt<>m: de 
langzame en onzeker-e weg van de d.emokrati 
ser-iz:ig van -ons ondei;wij,s van 1830 co,t de 
hehb~!l, rond àe 10,000 ~ancbfag. 

SCHOtLAERT: 
•P,:,anz Scihollaert: Leuvenaar, ka,tlholiek sdhe- 
11en, p;i,-ovi,nciet'aail's•ld.d·, vo llksv;e•PGeg:enwooi;d,i. 
ger, 1?'inister van b±m,enlandse zaken,, kamew 
voorz-1;tter, eerste minis~er. Het ruikt h,ier 
naar macbt. Zijn naa,m zal altijd verbonden 
M.ijven met de 1Jcboolkwestie. •Het ging tus 
sen katbo'1ieken aan de ene en s·od.aH.aten 
en lib,ël'atcein aan d~ ande:tlt? kant. De Hbera.,. 
•len ~-chtten z'l!el\ voo'rat êege9 net god'edliiéh 
nig gekfeul'd onde:n,,ij a, lre.niij 1 de industrd!e 
wis- en natuurkennis vroeg, De socialisten 
die toen sterk nl!Dl!!_.riek aan groeiden, kva 
men op voor invoePing van de schoolplicht 
eJ voor herwaardedng van de onde,rwijzeu• 
sdeh OJ,> 15 augus,tua slJ.Hsöcc zl;i er,in 

80.000 bet0.ge:rs, in Brussel op de been te 
1krij1,ten qm deze eisen kitac·h't 'btj te Z<etten. 
Scholla·ert d~ende dan ook een wetsont"erp 
in dat enigzins aan deze eisen tegemoet trad, 
maar stuitte daarbij op verzet in eigen 
(kacholielée)partij. Gevolg: val van de 
Tegering, verkiezingen-! 
Ter vcorb er e id Ing van ·die verkiezing:en moes t 
het geschonden kathqliek imago wat Bijge 
werkt wo.rd·en. Een "comi,teit voor scf(ool 
hetvorm:ing" we:td opgericiit met daarin heel 
wat Leuvense namen: Poullec, de Becker Remy, 
Ladeuze, Boon-Hedering, Roberti, Vand::erelst 
Vliebergh ... of een bonc rooms al1egaartje van 
p1'of,fen, pi:ies•ters, ·no,tabelen en gr,00:Pha.nde 
la'ars. H un, voo rnaems r doels•te1ling bes fo1Jd 
erin het kàtholieke karakter van de school 
te vrijwaren en de kinderen te behoeden 
tegen "vrijmatselarij-ideëen". Weinig her 
vormend dus, zeker als men vergelijkt met 
het prog,ttessief Hbera·a-1 programma. Vooreers•t 
wHd·a he,tt ",eomiteh" d'e socialistiselfä be 
toging in de verp,eethoék doen verdwi,j nen•, 
Er wordt dus een groots·e manifes•tatie ge 
pland in Leuven, bakermat van de katfiolieke 
gedachte en.van Schollaert. 

M. SCH0!!.1!,AER'I' 

BE.lO'GIING 
Vermits in 1911 de goegemeen~e nog niet 
geteisterd kon wordne met Tv-ver,kieziinga 
programma' s wa s een betqging een ~doend 

1m'i:ddel om êle, buzger v;an z:~j.n poli t ielce' 
veranhwoord'.e'lii,i.lchel:d b,e){,ust te mJ)(en. Na 
een hevige penkampegne (,Katholieke kràn 
ten: Leuven z•ie.t op 27 augustus zwal't van 
het volk, soeiaH,stische gazetten: geen 
kat in Leuven op die dag) was iedereen be 
nieuwd nau .he·t sukaeir van de katholieke 

·qpr,oep. Wel 1 aan de S•tadrons van ·Leu,ven j 
· en He"erlJ:ee treid'e men on'geveer 70,000 spoor.! 
kaartj'es en de betoge.rs uit Leuven el) om~q 
streken we:x:d op 10.000 geschat. Toch aara•ig 
wat volk 'lOOl' een betoging! In het tota_al 
namen 1 666 -verenigctngen deal: fanfares" 
,za9R- en toneeilmaa·tschapBijen, ,patro11,a.ten, 
werRmans- en l•a·ndbouwer,sbontl:en, godv,11uolfr:L~ 
ge genootschappen allerhande. studentenor 
ganisaties, .... De voormidd·ag werd gevut<! 
met toespra~en van de aanwezige politici. 
Sommigen w~ren poëtisch, getuige hi:er,van 
een djmse1. van de hèer De lf~6que ,met de 
naam " p1i'ch.f.. der jeugd 11

': 

De st:rijd is uitgebroken. 
De school. is het worstelperk. 
De Log_e wi.Z. de kleinen 
ONt'!"URken.aan Gods kerk. 
Wi.j, '11.atho'/;,ieke 8e'/Jg.en~ 
Wij dr&;Z.den nooi. t dil}n Poof 
Wij zijn zonen der hel.den 
Die stierven voor het geloof. 

An,lle'teh p,rö}:>'éerden geest:Lg 
ene Karel Bo.ga-ert bij zijn 
liberaal schó,olbeleid: 

God IJ)erd ui;t, de scholen gebannen, het 
kT'uisbee l.d en het O. L. , - 1Jerden 
9P stro n. oh ~iJ; 
llod mod de espy,o· 
'1v0rden. 13t'de nden 
kindere t stó 
de mensoh voo omt - aap. 
een aap di:e zijn sta · even 
aan de kál-om tf.er b·es 

's N.amiddag~ stapten de 80.000 op d'oor 
Leuven. Op de melod•ie van de Vlaamse Leeuw 
was een nieuwe tekst gediefit die begon met 
da woorden: " Ze zullen haar niet hebben, 
de schone z-Ï:e'l van het kina .J• 
Voor ,het coill'l\ge van i 
oude, markt •hafülen de k 
lui post geva't om de . en. 
liet duurde. zo maar ev iar en een 
half uur eer alle man en daar 
vooorbij waren ,ge:trok, 

het en kon i 
emd We1 w ch 

· en te -.te· van e ca 
letaar" in de, jozefIIstraat, waer de be 
togers met flessen en s~enen bekogeld wer- 
den door ·een bende "a achen" (vol - 
tho 1 i.ek ) • E Ooa. 
we1'.d er nd. het t 
or.gan<i:s· fübe so~ 
een teg ? Ve e van hen 
wèrden aang~ 9u en en verschenen voor de 
rech.tbank van Leuven, waa-r ze straffen 
kl)egen ga_ande van 26F boe·te tot 2 maand 
gevangenis. 

VANDAAG 
De schoolstriDd wer in !957 door de wet 
Col.lard beslecht met het school.pakt, da~ 
onj:l;ert~ss,en 11an een 'hei;ziend,ng, toe is,. De 
'Kall,ho1hek,en k,i,,egen 'l:1un1 dgen schoolnet 
me't verrega.àn'de autonomie en ei,g,en leer 
p~ogramma. ORla~ga kwam er heel wat dei 
n~ng in.het onderwijzerswereldoe naar 
aanleid~ng va~ de oprichting van een 
''deontologische kamer'', wa·aT een ondeT 
zoek kan ih.g&ll~lia wo.i,den llli'llll het Ji9r,l;a,i:e 
Utk gewetèn van de lee'l'kr'ac:Men. Een · 
nieuwe aubsi:d.iei-egeling laat op zich 
wachten. Een nieuwe achoolatTijd? 

Sron: Comitlet voor achoolhervomiug, 
Het ilibeJ.' 1119ta.U,,11 der betosing Sc•hoU•ert 
üeuvren 1911.2,, ' 
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